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Inleiding 
 
Doel schoolplan 
Dit schoolplan is het beleidsdocument voor de schoolplanperiode 2019-2023. Het is opgesteld bin-
nen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur, welke is samengevat in hoofdstuk 1. 
Hoofdstuk 2 gaat over het onderwijs op onze school en hoe we dat verder willen ontwikkelen in de 
periode van 2019-2023. Dit hoofdstuk is vertaald naar een ‘schoolplan op 1 A4’, dat ons helpt om 
onze richting en focus scherp te houden. Dit plan is terug te vinden als bijlage.  
In hoofdstuk 3 beschrijven we de wijze waarop wij invulling geven aan voorschriften die de Inspectie 
heeft gesteld. Hoofdstuk 4 beschrijft ons personeelsbeleid. Onze kwaliteitszorg wordt beschreven in 
hoofdstuk 5.Het schoolplan wil elke belanghebbende duidelijkheid geven over wat we willen berei-
ken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven. 
 
Totstandkoming 
We hebben als team de missie en visie herijkt, ons doel voor 2023 geformuleerd en de strategieën 
geselecteerd waarmee we onze visie in de jaren 2019 tot 2023 willen realiseren.  
Daarnaast zijn gegevens verzameld, die duidelijk maakten, welke positie de school aan het eind van 
de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens: 

 De evaluatie van het schoolplan 2015-2019 van de school. 

 De meest recente inspectierapporten van 2018 

 Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers van 2018 

 De jaarlijkse evaluaties van de actieplannen. 

 Analyse van de opbrengsten en/of resultaten van methodeonafhankelijke toetsen. 

 Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de samen-
werking met de daar aanwezige instanties en instellingen. 

 
De analyse van deze gegevens, samen met onze missie en visie heeft geresulteerd in een aantal stra-
tegieën, die voor ons team leidend en richtinggevend zijn voor de beoogde concrete doelen. 
 
Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit 
schoolplan in de komende vier jaar. 
Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het onder-
steunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. 
Het bevoegd gezag stelt zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen 
van dit schoolplan. De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen. 
 
Samenhang met andere documenten 
De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 
schoolplan. 
In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school: 
 Kwaliteitshandboek (SKOP)  
 Personeelsbeleidsplan (SKOP)  
 Mobiliteitsplan (SKOP)  
 Strategisch beleidsplan bestuur (SKOP)  
 Schoolgids (Johannesschool)  
 Jaarplan en jaarverslag (Johannesschool)  
 Ondersteuningsplan Johannesschool 
 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Delflanden  
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Vaststelling 
 
Het schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam d.d. 28 juni 2019 
 
 
 
 
……………………….  
directeur  
 
 
 
 
De MR heeft instemming verleend met het schoolplan d.d. 3 juli 2019 
 
 
 
 
……………………….  
voorzitter van de MR 
 
 
 
 
Het schoolplan is vastgesteld door het bestuur van de school d.d. 9 juli 2019 
 
 
 
 
……………………….  
voorzitter van het college van bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker 
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1. Uitgangspunten van het bestuur 
 
1.1. Inleiding 
Ter voorbereiding op de schoolplanperiode 2019-2023 heeft het bestuur volgens een vooraf vastge-
steld traject de strategieën op bestuursniveau bepaald voor de komende schoolplanperiode. Deze 
zijn kader stellend voor het op te stellen schoolplan van onze school. Alvorens het strategisch beleid 
definitief vast te stellen is hierover overlegd met het directieberaad en hebben teams de gelegenheid 
gehad adviezen uit te brengen. De GMR heeft instemming verleend aan dit strategisch beleidsplan 
voor de periode 2019-2023. 
 
Hetgeen hierna volgt zijn de essenties van het geformuleerde beleid. 
 
Het strategisch beleidsplan van de SKOP omvat een onge-
bruikelijke tijdspanne van 6 jaar. De reden hiervoor is gele-
gen in het feit dat we het strategisch beleidsplan en de 
schoolplannen in de tijd synchroon wilden laten lopen.  
 
2018 -2020:  
De korte termijn, de eerste fase van de planperiode.  
2020 - 2024:  
De langere termijn waarin de hoofdlijnen zijn uitgezet. Deze hoofdlijnen zullen worden uitgewerkt na 
evaluatie van de eerste fase en kunnen worden beïnvloed door voortschrijdend inzicht en ontwikke-
lingen.  
 

Wie zijn we?  
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker verzorgt op vijf scholen (de Josephschool, de Mariaschool, 
de Johannesschool, Het Spectrum en De Keizerskroon) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp onderwijs 
op Katholieke grondslag.  
 
De kernwaarden van de SKOP zijn: 
Betrouwbaar – deskundig – verantwoordelijk – betrokken– in beweging  
 
1.2 Missie  
De Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker zet zich in voor hoogwaardig onderwijs in een veilige, uit-
nodigende en avontuurlijke leeromgeving met evenwichtige aandacht voor kwalificatie (kennis – 
vaardigheden – houding), socialisatie (cultuur - tradities - praktijken) en persoonsvorming (identiteit 
en subjectivering).  
 
1.3 Visie voor de komende planperiode  
De komende planperiode zet de SKOP in op het versterken van het professioneel zelfbewustzijn van 
de medewerkers.  
 
Ieder kind is toegerust voor de eigen ontwikkeling en nieuwsgierig en gemotiveerd om te leren en 
ontwikkelen. Om dat potentieel tot ontwikkeling te laten komen is erkenning van de individuele ont-
wikkelvraag, uitdaging, ondersteuning en ruimte nodig.  
 
Leren gebeurt in interactie en dat vraagt (in ons onderwijs):  

• Een relatie met medeleerlingen en een relatie met leerkrachten die kennis, vaardigheden en 
attitude van het vak verstaan; 

• Medewerkersbereidheid tot - en een cultuur van – leren;  
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• Leiderschap met vertrouwen in vakmanschap, dat leerkrachten faciliteert en de randvoor-
waarden creëert voor inspiratie, moreel kompas, waardering en erkenning; 

• Bestuur (en toezicht) vanuit zorg voor continuïteit, kwaliteit en richting. Met oog voor de ba-
lans tussen de maatschappelijke opdracht van scholen (legitimiteit of bedoeling), de professi-
onele gedrevenheid van de medewerkers (bezieling, passie) en de zakelijke realiteit (legali-
teit, begrenzing).  

 

Start, waar staan we nu? 
Relatie vorige planperiode  
In de vorige planperiodes is ingestoken op de ontwikkeling van talenten. Talenten ontwikkelen zich in 
een context en cultuur. Deze planperiode wordt de context en de cultuur geschetst en vormgegeven 
waarin talenten zichtbaar worden, zich versterken en ontwikkelen en aangewend kunnen worden om 
sterke punten van de organisatie te worden. We doen dit voortbouwend op de in gang gezette ont-
wikkelingen en binnen de huidige context.  
 
Zelfstandigheid  
De SKOP is een kleine compacte organisatie met vijf scholen en een gezonde organisatie. Uitgangs-
punt is dat de SKOP groot genoeg is om klein te blijven, mits de deskundigheid op de scholen en de 
ondersteuning vanuit het bestuurskantoor daartoe goed is uitgerust. Directeuren zijn integraal ver-
antwoordelijk voor de organisatie, het personeel en het onderwijs en worden vanuit het bestuurs-
kantoor ondersteund op diverse expertise gebieden. In de vorige planperiode werd aangegeven dat 
meer deskundigheid op bestuursniveau noodzakelijk was. In de achterliggende planperiode is dat ten 
dele gerealiseerd, ook in de komende periode is dit een aandachtspunt.  
 
Samenwerking  
De SKOP werkt op diverse niveaus samen met andere partijen. Diverse samenwerkingsvormen zijn 
inmiddels heel gebruikelijk op het terrein van onderwijs en opleiden, huisvesting, inkoop, eigen risi-
codragerschap en gemeente. Deze samenwerking zal op diverse terreinen in de toekomst intensiever 
worden en uitgebreid worden met meerdere partners, bijvoorbeeld rondom ICT, vervanging en wel-
licht ook rondom de kennisrotonde of leergemeenschappen.  
 
Proces om te komen tot ons strategisch beleid  
In 2016 is met het directie team een evaluatie van het vorige plan gestart en is vervolgens een proces 
op gang gekomen waarin met directeuren, leerkrachten ouders en bestuur is gesproken over de 
stichting nu en in de toekomst. Dit heeft geleid tot de keuze van de volgende thema’s:  

• Professionele cultuur:  
- Vertrouwen in vakmanschap;  
- Leidinggeven aan schoolontwikkeling.  

• IKC ontwikkeling; 
• SKOP als zelfstandige organisatie; 
• Governance. 

  
Deze thema’s staan in de nieuwe beleidsperiode centraal en worden aangevuld met:  
Kernwaarden geven richting aan het handelen. Komende planperiode zullen we de waarden vatten in 
richtingwijzers waaraan we het handelen kunnen toetsen.  
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Waar willen we staan in 2024? 
1. Professionele cultuur  
A. Vertrouwen in vakmanschap:  
Medewerkers van de SKOP hebben een groot professioneel zelfbewustzijn vanuit hun vakmanschap. 
Dit is op de volgende wijze zichtbaar in het professionele handelen: 

 
De medewerker: 

• draagt de normen en waarden (en attitude) van de beroepsgroep uit;  
• werkt volgens kennis en vaardigheden vastgesteld door de beroepsgroep;  
• kent en onderschrijft de visie van de SKOP op goed onderwijs; 

• handelt volgens de richtingwijzers van de SKOP neemt gevraagd en ongevraagd 
initiatieven tot (onderwijs-)verbetering; 

• participeert in schooloverstijgende activiteiten.  
 

B. Leidinggeven aan schoolontwikkeling:  
Medewerkers met leidinggevende verantwoordelijkheden (waaronder bestuur en directie) werken 
vanuit het vertrouwen in vakmanschap bij alle medewerkers. Dit is op de volgende wijze zichtbaar in 
het professionele handelen: 
 
De leidinggevende: 

• kan omgaan met en handelen binnen de eigen professionele ruimte; 
• hanteert de werkwijze van ‘kort cyclisch werken’ en ‘werken met succesmaten’;  
• toont innovatief en ondernemend gedrag; 

realiseert professionele ruimte voor individuele leerkrachten en het team. 
kan handelen met professioneel zelfbewustzijn.  

2. IKC-vorming 

De SKOP onderschrijft de visie op IKC-vorming die met openbaar onderwijs, pc-onderwijs en ge-
meente is opgesteld in 2016. IKC vorming op SKOP scholen vindt plaats in het tempo van dit plan.  
 
3. SKOP als zelfstandige organisatie  
‘Groot genoeg om klein te blijven’; de doelstelling van de SKOP is om zelfstandig te blijven, mits kwa-
liteit (van onderwijs en goed werkgeverschap), continuïteit en legitimiteit niet in het geding komen.  
 
4. Governance  
De SKOP heeft haar bestuur en toezicht zodanig ingericht dat zowel professionele sturing als profes-
sioneel toezicht gewaarborgd zijn. Bestuur en toezicht dienen te passen bij de strategische ontwikke-
ling van de gehele organisatie. De randvoorwaarden (staf ter ondersteuning op het gebied van on-
derwijskwaliteit, HRM, financiën en administratie) zijn kwalitatief en formatief passend. Het toezicht 
is doorontwikkeld van resultaatgericht naar waardengericht. De relatie tussen bestuur en toezicht is 
rolzuiver i.p.v. rolvast, de onderlinge dialoog wordt gevoerd op basis van dilemma’s i.p.v. informatie.  
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2. De opdracht van onze school 
 
2.1. Inleiding 
Dit hoofdstuk is dragend voor ons werk in de komende schoolplanperiode. We verantwoorden hier 
vanuit welke opvattingen ons onderwijs verzorgd wordt. Deze opvattingen zijn gebaseerd op de visie 
van het schoolteam en de conclusies die we als schoolteam getrokken hebben uit de verzamelde ge-
gevens. Dit alles binnen de kaders van het door het bestuur vastgesteld strategisch beleid. Daarnaast 
is een interne en externe analyse van onze school uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een aantal 
sterke en zwakke kanten van onze organisatie en kansen en bedreigingen in de nabije toekomst. Al 
deze gegevens samen zijn gebruikt om de meest passende strategieën te kiezen voor de komende 
vier jaar.  
 
Een korte typering van de Johannesschool 
De Johannesschool is één van de vijf scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker. De Jo-
hannesschool is een kleinschalige school op een groene locatie in Pijnacker, waar ieder kind gezien 
en gekend wordt. De school heeft op dit moment acht groepen. 
  
Het team van de Johannesschool 

Het team van de Johannesschool bestaat uit de directeur 
van de school, de leerkrachten, intern begeleiders en het 
onderwijsondersteunend personeel. De directeur van de 
school heeft geregeld overleg met de algemeen directeur 
van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP).   
 
 
 
 

 
De leerlingpopulatie 
De Johannesschool wordt bezocht door 203 leerlingen (01-10-2018). De leerlingen zijn voor het over-
grote deel (57%) afkomstig uit de wijk Koningshof. Daarnaast komen er ook leerlingen uit het cen-
trum of uit de buitengebieden rond Pijnacker. Onze schoolbevolking bestaat grotendeels uit kinderen 
van Nederlandse ouders. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren toe zal nemen 
door de verhuizing van één van onze buurscholen en door de bouw van de nieuwe wijk Tuindershof, 
op een steenworp afstand van onze wijk. In de samenstelling van de schoolbevolking zal waarschijn-
lijk niet veel veranderen. 
 
De ouderpopulatie  
De ouderpopulatie van de Johannesschool kan beschreven worden als positief kritisch, constructief 
meedenkend en bereid om de helpende hand te bieden waar nodig. De betrokkenheid van de ouders 
is ruim voldoende. De oudervereniging is taakondersteunend en de medezeggenschapsraad denkt 
mee op het gebied van beleidsontwikkeling.  
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2.2 Onze kernwaarden en missie 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vandaag leer je voor morgen!  
Op de Johannesschool geven we kinderen kennis en vaardigheden mee die ze nodig hebben om later 

zelfstandig hun weg te vinden in de maatschappij. Naast het verzorgen van inhoudelijk goede lessen 
zetten we kinderen aan het denken, vergroten we hun zelfbewustzijn en maken we hen van jongs af 
aan bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. We leren de kinderen wat we zijn: betrokken, in 
ontwikkeling, verantwoordelijk. 

 

De Johannesschool: 
een kleinschalige school op een groene locatie, waar ieder kind gezien en gekend wordt. 

 
 

2.2 Onze visie  

 

 

 
 
Een fijne tijd in een fijne omgeving  
Een fijne basisschooltijd in een veilige omgeving; dát willen we voor al onze leerlingen! Het verzorgen 
van een prettig klassenklimaat hebben we dan ook hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat onze 
leerlingen kunnen leren op een plek waar ze zich veilig en fijn voelen, met positieve gedragsregels en 
het zorgvuldig begeleiden en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Aan-
dacht, vertrouwen en onderling respect zorgen voor wederzijds goede relaties tussen leerkrachten, 
leerlingen en ouders, waarin ieder zich gekend weet.  
 

Onze visie; hier gaan we voor! 
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangs-

punten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode 
willen toetsen. 

 

Onze missie;  
hier staan we voor! 

Onze kernwaarden  
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Kind in beeld 
Op de Johannesschool vinden we het belangrijk om ieder kind in beeld te hebben en zo goed moge-
lijk aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Alleen dán kan ieder 
kind optimaal tot leren komen en zijn of haar leerdoelen behalen. De eigenheid van ieder kind, met 
zijn of haar unieke talenten, vormt ons uitgangspunt. Hierop worden de wijze van instructie, leerstof, 
leertijd of feedback afgestemd.  
 
Om ervoor te zorgen dat de kinderen de leerdoelen behalen, verzorgen wij voor alle vakgebieden 
kwaliteitsvolle (directe) instructie met begeleide inoefening. Voor de leerlingen die het moeilijk vin-
den, worden de lesdoelen niet direct verlaagd, maar wordt de instructie aangepast of uitgebreid. We 
houden rekening met verschillen tussen kinderen door verdiepende of juist verlengde instructie te 
realiseren. Het gaat er niet om dat alle leerlingen evenveel groei kunnen of moeten behalen, maar 
dat álle leerlingen kenniswinst behalen en succes ervaren. 
 
Naast een fijn klassenklimaat hebben kinderen ook handvatten nodig bij het ontwikkelen van een 
goede werkhouding en taakgerichtheid. Alleen met die combinatie komen ze tot optimale resultaten 
waar ze trots op mogen zijn. Wij helpen de kinderen om erachter te komen hóé ze het beste leren: 
welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikke-
len om mijn doelen te bereiken? Leerkracht en leerling werken ernaartoe dat de leerkracht steeds 
meer verantwoordelijkheid geeft en de leerling steeds meer verantwoordelijkheid neemt.  
 
De ander en ik 
Kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid zien wij als één van de belangrijkste taken van 
ons onderwijs. We zien de Johannesschool als een mini-maatschappij waar de kinderen met elkaar 
oefenen voor later. Daarbij stellen we ons als team regelmatig de vraag: hoe willen we dat kinderen 
functioneren in deze maatschappij in het klein -als oefening voor later- en welke handvatten hebben 
ze daarbij nodig?  
 
Op de Johannesschool leren we kinderen zelfstandig te functioneren met elkaar. We stimuleren de 
kinderen om zichzelf te zijn én te blijven in de omgang met anderen. Samenleven en samenwerken 
kan immers alleen goed gaan als je met elkaar communiceert en open staat voor ideeën van ande-
ren. Openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen zijn voor ons 
van groot belang. 
 
In ontwikkeling zijn en blijven 
We leiden kinderen op voor een baan in de 21ste eeuw. We willen onze leerlingen daarom een sa-
menhangend geheel van kennis én vaardigheden meegeven, waardoor ze later optimaal kunnen 
functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs is daarom niet alleen gericht op kennisoverdracht, 
maar ook op vaardigheden als kritisch, creatief en probleemoplossend denken en op het zelf verwer-
ven van kennis.  
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2.4 Interne en externe analyse 

Met het team hebben we teruggeblikt op de afgelopen 4 jaar: Waar zijn we trots op? Wat zijn onze 

successen? Onderstaande punten van trots werden het meest genoemd: 

 We creëren een fijn pedagogisch klimaat; 

 We behalen goede opbrengsten met de kinderen; 

 Ons team is professioneel, staat open voor veranderingen en heeft een fijne sfeer; 

 Collegiale consultatie krijgt steeds meer een plek binnen ons team; 

 We zijn er trots op een kleinschalige school te zijn op een groene locatie. 

 
De interne analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 
 

Sterke punten van onze school “Zwakke” of ontwikkelpunten van onze school 

1 Betrokken, hecht team:  
 Goede omgang met leerlingen, goede 
opbrengsten, rust in de school, open com-
municatie (onderling, met ouders, peuters, 
vo)  

 

1 Team:  
 Begeleiding leerlingen met problemen, 
begeleiding leerlingen met hoge leerresul-
taten, te weinig eigenaarschap bij leer-
lingen  

 

2 Locatie:  
 Groen, kleinschalig, verkeersluw, uit-
straling gebouw   

 

2 Onderwijsinhoudelijk:  
 Methode wereldoriëntatie, methode 
creatieve vakken, methode godsdienst, 
‘old school’-groepsplannen  

 

3 Ouders:  
 Tevreden en betrokken  

 

3 Communicatie:  
 Verouderde website, ‘te bescheiden’ 
PR  

 

 

De externe analyse heeft het volgende beeld opgeleverd: 

 

Kans voor onze school Bedreiging voor onze school 

1 IKC-vorming:  
 Samenwerking Skippy PePijN en aan-
bod naschoolse activiteiten  

 

1 Buurschool:  
 Uitbreiding Casa brengt kleinschalige 
uitstraling in gevaar  

 

2 Groei leerlingenaantal:  
 Nieuwe wijk Tuindershof met meer di-
verse populatie  

 

2 Concurrentie Octant:  
 Uitbreiding Octant / ‘agressieve’ PR 
(versus SKOP)  

 

3 Richting geven aan talent van de toekomst:  
 Inzet van methode Orka (soc-emo) en 
Blink (wo) en ICT  

 

3 Passend Onderwijs:  
 Druk op leerkrachten -> onvoldoende 
toerusting leerkrachten  

 

 

Al deze gegevens zijn geanalyseerd in het DCO en besproken met team en MR. Vervolgens zijn priori-

teiten gesteld en wederom voorgelegd en besproken met het team en MR. 
 
 
 

 

2.5 Strategische keuzes  
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Hoe nu verder? Welke keuzes gaan we maken voor de komende vier jaar? Welke relatie heeft dit met 

de huidige aspecten van onze visie en missie? 

 

Voor de komende vier jaar hebben wij met elkaar gekozen voor een aantal pijlers. Deze pijlers zijn tot 

stand gekomen vanuit de sterkte/zwakte analyse en vormen de leidraad voor de verdere inrichting 

en verdieping  van ons onderwijs. 
 
 
 

Pedagogisch klimaat:  

 Positieve schoolregels 

 Het ontwikkelen van een positief werkklimaat en taakge-

richtheid m.b.v. Orka-lessen 

 Begeleiden en volgen van de sociaal-emotionele ontwik-
keling 
 

 
 
Implementatie en borging wereldoriëntatie, expressie-onderwijs  

 Samenhangend geheel bieden van kennis én vaardigheden 

 Vergroten van eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten 

 Ontdekkend en onderzoekend leren m.b.v. Blink Wereld 

 Verbetering expressie-onderwijs m.b.v. de Cultuurtrein 
 
 
 

 

Opbrengstgericht werken 

 Goede lessen met een goede instructie 

 Verbeteren van de opbrengsten: voldoen aan eigen schoolnorm 

 Samenwerkend en collegiaal leren 
 
 
 
 
 
Bouwen aan de organisatie 

 Opstellen van ambitie- en kwaliteitskaarten 

 Het vakmanschap van de leraar staat centraal; 

 Er is duidelijkheid, richting en ruimte; 

 Er is een goede balans tussen wat moet en mag; 

 Er is een professionele schoolcultuur; 

 De beschreven processen zijn van waarde voor de school. 
 
 

 

 

 

In onderstaand overzicht geven we aan hoe de hoofdpunten van de missie en visie zich verhouden 

tot de strategische keuzes. 

1 

2 

3 

4 
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Aspecten van de  

missie/visie 

Relatie met strategische keuzes 

Een fijne tijd in een veilige 

omgeving 

 

Met behulp van de Orka-lessen werken we samen met de kinderen 

aan een positief (werk)klimaat, taakgerichtheid en het nemen van 

eigen verantwoordelijkheid. 

 

Kind in beeld 

 

Om ervoor te zorgen dat de kinderen de leerdoelen behalen, ver-

zorgen wij voor alle vakgebieden kwaliteitsvolle Expliciete Directe 

Instructie die aansluit bij de individuele onderwijsbehoeften van 

onze leerlingen. 

 

De ander en ik 

 

Hoe willen we dat kinderen functioneren in de school als maat-
schappij in het klein -als oefening voor later- en welke handvatten 
hebben ze daarbij nodig? Met behulp van de Orka-lessen, samen-
werkend en collegiaal leren besteden we in de hele school aan-
dacht aan op een prettige manier samenleven en samenwerken. 

 

In ontwikkeling zijn en blij-

ven 

 

We geven onze leerlingen m.b.v. de methode Blink Wereld geïnte-

greerd en de Cultuurtrein een samenhangend geheel mee van ken-

nis én (expressieve) vaardigheden, waardoor ze later optimaal kun-

nen functioneren in de maatschappij. 

 

We herijken de kwaliteitsaanpak van de Johannesschool, om onze 

energie te kunnen blijven richten op de kwaliteit van het primaire 

proces. 

 

Andere onderwerpen, die niet voortkomen uit de visie, maar die we wel willen opnemen in onze 

meerjarenplanning: 

Onderwerp Waarom we dit opnemen in de meerjarenplanning 

Gezonde School Aandacht voor een gezonde, veilige leefomgeving en gezonde voe-

ding vinden we belangrijk. Komende jaren willen we een Gezonde 

School worden op het thema-certificaat Welbevinden, in samen-

werking met de GGD. 

 

ICT Vanaf groep 5 werken alle groepen met Snappet. Het werken hier-
mee vraagt nog de nodige aandacht, vooral op onderwijsinhoudelijk 
gebied. Kinderen zijn steeds jonger online en we willen dat ze dat 
verantwoord kunnen doen, daarom geven we Mediawijsheid een 
vaste plek in ons onderwijs.  Komende jaren bepalen we of we 
programmeren een plek willen geven in ons onderwijs. 

 

(I)KC Komende jaren oriënteren we ons samen met kinderopvang Skip-

pyPePijN op de mogelijkheden om een (Integraal) Kindcentrum te 

worden waar kinderen van 0-12 jaar opgevangen kunnen worden 

en naar school kunnen gaan. 

 

PR Aandacht voor een nieuwe website en ouderportal en voor werving 

van leerlingen vanuit de nieuw te bouwen wijk Tuindershof. 
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2.6 Doelen van de strategische keuzes 
 

Wat zien we over vier jaar ten aanzien van ons pedagogisch klimaat? 
Groepsprocessen blijven altijd in beweging en de ‘storming and forming fase’ 
wordt telkens opnieuw doorlopen. Dit maakt dat we samen met de kinderen wil-
len blijven werken aan een positief (werk)klimaat, taakgerichtheid en het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid.  
 
We doen dit door de invoering van ‘Orka’. Orka staat voor training van kinderen 
én de leerkracht. Orka wordt gebruikt om keuzes te trainen: wat kun je zelf doen 

en wat kun je voor een ander doen? Hoe kun je als leerkracht kinderen coachen de goede keuze te 
maken? Hoe kun je kinderen verantwoordelijkheid laten nemen? Hoe kun je kinderen als groep laten 
samenwerken? Hoe kun je de sfeer in de klas verbeteren? 
 
Orka traint leerkrachten om hun leerlingen te coachen een superheld te kiezen, waardoor de kin-
deren zelfstandig conflicten kunnen oplossen. Verder leren de leerkrachten gedragsinstructies uit te 
spreken, zodat elk gedrag van kinderen een keuze wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wat zien we over vier jaar ten aanzien van implementatie en borging wereld-
oriëntatie en expressie-onderwijs? 

Wereldoriëntatie 
Kinderen hebben doorgaans van nature een grote mate van nieuwsgierigheid, 
onderzoeksgeest en creativiteit. We vinden het belangrijk om hier in ons onder-
wijs op aan te sluiten en zo de betrokkenheid bij de lessen te vergroten. Na onze 
zoektocht naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie hebben we bewust 
gekozen voor de methode Blink Wereld. Blink Wereld stimuleert het zelf onder-
zoeken en ontdekken. Kinderen worden gestimuleerd eigenaar te worden van 

hun eigen onderzoekscyclus en komen zo al zoekend tot vaardigheden, inzichten en kennis.  
 
 
 
 
 
Expressieonderwijs 
Wij vinden het belangrijk dat alle aspecten van de persoonlijkheid van een kind via de aangeboden 
vorming op evenwichtige wijze worden ontwikkeld. Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming 
houdt in dat wij met het team nadenken over een evenwichtig vormingsaanbod en een planning in 
het totale onderwijsleerpakket. Vanuit dat oogpunt willen wij ook het expressie-onderwijs een vaste 
plek geven in ons aanbod. We zijn om die reden een samenwerking aangegaan met de Cultuurtrein, 
om te werken aan de implementatie, verdieping en borging van cultuureducatie op de Johan-
nesschool. 

1 

Over vier jaar is Orka door de hele school én op het schoolplein geborgd. De kennis en vaar-
digheden van leerkrachten om relatie, competentie en autonomie in de klas te bevorderen 
zijn vergroot. Leerkrachten hebben door Orka meer middelen tot hun beschikking om posi-
tief gedrag in de klas te bevorderen. De sociale vaardigheden en de weerbaarheid van de 
kinderen zijn versterkt, waardoor zij eigen keuzes durven te maken in groepsprocessen en 
zelf verantwoordelijkheid durven te nemen. 
 

 

2 

Over vier jaar is het Onderzoekend en Ontdekkend leren via de methode Blink Wereld 
geïmplementeerd en geborgd in het onderwijs van de Johannesschool. 
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De Cultuurtrein biedt vraaggericht trainingen, lessen, co-teaching, inspiratie en scholing en bevordert 
de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders. Onze leerlingen ontwikkelen via de leer-
lijnen hun creatieve vaardigheden en onze leerkrachten vergroten via training en co-teaching hun 
deskundigheid op het gebied van cultuureducatie. 

 

 

 

 

 
 

Wat zien we over vier jaar ten aanzien van het opbrengstgericht werken? 
Instructie is het hart van effectief onderwijs. Leerlingen hebben recht op een goed georganiseerde 
les van een leerkracht die voor de klas staat en uitlegt, voordoet en hardop denkt. De meeste leer-

lingen hebben namelijk de leerkracht nodig om tot leren te komen. De leer-
kracht maakt het verschil.   
 

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoef-
ten van onze leerlingen, want alleen dan kan ieder kind optimaal tot leren ko-
men en zijn of haar leerdoelen behalen. Het gaat er niet om dat alle leerlingen 
evenveel groei kunnen of moeten behalen, maar dat álle leerlingen kenniswinst 
behalen en succes ervaren. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele 

onderwijsbehoeften analyseren we twee keer per jaar in teamverband de resultaten van 
methodegebonden toetsen en cito-toetsen in combinatie met de uitkomsten van SCOL. Samen 
bespreken we de resultaten en bekijken we waar en hoe we kunnen leren van elkaars successen en 
die in kunnen zetten om de opbrengsten verder te optimaliseren. 
 
In de eerste helft van deze planperiode bepalen wij met elkaar wat onze schooldoelen worden op het 
gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Over vier jaar geven alle leerkrachten op de Johannesschool bij de basisvakken les volgens 
de ‘Expliciete Directie Instructie’(EDI). EDI is een (eenvoudig) instructiemodel dat de bewe-
zen effectieve technieken heeft samengevoegd.  
 
Over vier jaar zijn de resultaten (opbrengsten)  van de cito-toetsen op het gebied van 
rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen op of boven onze gestelde 
schoolnorm. 
 
 
 

 

Ieder jaar volgt het team een training in één van de leerlijnen van de Cultuurtrein, waarna 
de leerkrachten met behulp van training en co-teaching de lessen geven in de groep.  
 
Over vier jaar zijn vier leerlijnen van de Cultuurtrein onder leiding van de ICC-er 
geïmplementeerd en geborgd in het expressieonderwijs van de Johannesschool. 

 

3 
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Wat zien we over vier jaar ten aanzien van bouwen aan de organisatie? 
De werkdruk in het onderwijs is hoog, ook op de Johannesschool. We streven 
ernaar om de werkdruk te verminderen, zodat er tijd en ruimte ontstaat om ons 
vakmanschap verder te ontwikkelen. Het boek ‘En wat als we nu weer eens 
gewoon gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen’ dient de komende 
jaren als onze leidraad om de kwaliteitsaanpak van de Johannesschool te 
herijken, onze energie te richten op het primaire proces en het ervaren gevoel 
van werkdruk te verlagen. 

 
Het boek ‘En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen’ 
beschrijft de kwaliteitsaanpak Enigma, met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten die we zelf school-
eigen kunnen maken en die worden verdeeld over verschillende hoofdrolspelers in school; de leraar, 
passend onderwijs, de schoolleider, de leerling en de ouders. 
De processen die wij inrichten zijn van waarde voor de school. We willen een goede balans vinden 
tussen wat moet en mag, waardoor binnen de school de doorgaande lijn verbetert en het eigenaar-
schap vergroot wordt. We willen toewerken naar een schoolteam met focus, samenwer- king en 
dezelfde afspraken, wat resulteert in een goede sfeer en saamhorigheid binnen het schoolteam en 
een hoge mate van professionaliteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Consequenties voor de meerjarenplanning  

In de meerjarenplanning is rekening gehouden met bovenstaande strategische keuzes. De planning is 

voor ons een duidelijke richtlijn, maar wordt jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van ontwikkelingen 

en voortgang jaarlijks. 
 
 

Over vier jaar zijn de volgende vijf Enigma-uitgangspunten zichtbaar in de Johannesschool: 

 Het vakmanschap van de leraar staat centraal; 

 Er is duidelijkheid, richting en ruimte; 

 Er is een goede balans tussen wat moet en mag; 

 Er is een professionele schoolcultuur; 

 De processen die we beschrijven zijn van waarde voor de school. 
 

4 



 

 

Strategie Meetpunten 2019-2020 Meetpunten 2020-2021 Meetpunten 2021-2022 Meetpunten 2022-2023 

Pedagogisch klimaat Het team heeft a.h.v. teamtraining en 
klassenbezoeken vanuit Orka en IB de 
kennis en vaardigheden om relatie, 
competentie, autonomie en positief ge-
drag in de klas te bevorderen. 

Orka is door de hele school geïmple-
menteerd. 

Orka is door de hele school én op het 
schoolplein geïmplementeerd. 

Orka is door de hele school én op het 
schoolplein geborgd. 

Implementatie en borging  
- Wereldoriëntatie 
 
 
 
 
 
- Expressieonderwijs  
 
 
 
 

Het team heeft zich de werkwijze van 
de methode Blink Wereld eigen ge-
maakt m.b.v. drie trainingen Onderzoe-
kend en Ontdekkend leren. 
 
 
 
De ICC-er schrijft het cultuurplan 2019-
2023 voor de Johannesschool. De 
leerlijn Beeldend van de Cultuurtrein is 
geïmplementeerd. Het team heeft een 
nieuwe leerlijntraining Cultuurtrein 
gevolgd.   

Het team krijgt klassenbezoeken van-
uit Blink Wereld om één op één ge-
coacht te worden rond de implemen-
tatie en borging van Blink Wereld. 
 
 
Het team heeft gekozen leerlijn van 
’19-’20 geïmplementeerd en een 
nieuwe leerlijntraining Cultuurtrein 
gevolgd. 
 
 

De leerkrachten van groep 3 t/ 8 kun-
nen hun leerlingen zelfstandig of in 
overleg met een collega begeleiden bij 
het opstellen van een geschikte on-
derzoeksvraag bij een thema van Blink 
Wereld. 
 
Het team heeft gekozen leerlijn van 
’20-’21 geïmplementeerd en een 
nieuwe leerlijntraining Cultuurtrein 
gevolgd. 
 
 
 

De leerkrachten van groep 3 t/ 8 kun-
nen hun leerlingen zelfstandig begelei-
den bij het opstellen van een ge-
schikte onderzoeksvraag bij een 
thema van Blink Wereld. 
 
 
Vier leerlijnen Cultuurtrein zijn o.l.v. 
de ICC-er geïmplementeerd en 
geborgd. 
 
 

Opbrengstgericht werken 
 
 

Schooldoelen voor rekenen, spelling, 
technisch en begrijpend lezen zijn 
bepaald. 
 
 
Alle teamleden analyseren de -
resultaten m.b.v. Focus PO en stellen 
a.h.v. analyse nieuwe interventies op. 

Er is groei waarneembaar richting 
schooldoelen voor rekenen, spelling, 
technisch en begrijpend lezen. 
 
 
De leerkrachten volgen EDI-training en 
geven rekeninstructie volgens EDI. 

Er is verdere groei waarneembaar 
richting schooldoelen voor rekenen, 
spelling, technisch en begrijpend 
lezen. 
 
De leerkrachten geven reken- en spel-
lingsinstructie volgens EDI. 

De resultaten van de cito-toetsen 
rekenen, spelling, technisch en 
begrijpend lezen liggen op of boven 
onze schoolnorm. 
 
De leerkrachten geven bij de vakken 
rekenen, spelling en taal instructie vol-
gens EDI. 

Bouwen aan de organisatie 
 
 

Voor onze vier strategieën zijn ambitie-
kaarten opgesteld. 
 
Over groepsplannen en rapporten zijn 
kwaliteitskaarten opgesteld. 

De vijf Enigma-uitgangspunten van de 
kwaliteitsaanpak worden zichtbaar in 
de Johannesschool. Per jaar wordt be-
paald welke processen we vastleggen 
in kwaliteitskaarten. 

De vijf Enigma-uitgangspunten van de 
kwaliteitsaanpak worden verder zicht-
baar in de Johannesschool. Per jaar 
wordt bepaald welke processen we 
vastleggen in kwaliteitskaarten. 

De vijf Enigma-uitgangspunten van de 
kwaliteitsaanpak zijn zichtbaar in de 
Johannesschool. Per jaar wordt be-
paald welke processen we vastleggen 
in kwaliteitskaarten. 

 



 

3. Onderwijskundig beleid 
 
3.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het onderwijs op de Johannesschool vormgege-
ven wordt.  In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven 
wordt aan de wettelijke opdracht van het onderwijs. Een goede pedagogische benadering zorgt 
voor een veilige basis om leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Omgangsvormen, respect voor 
anderen, burgerschap, samenwerking enz. zijn wezenlijke aspecten van ons onderwijs.  
 
3.2. Onze ambities in relatie tot de wettelijke opdracht van het onderwijs 
In de wet op het primair onderwijs staat beschreven aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. 
Ook de wet Passend Onderwijs stelt eisen aan de inrichting van ons onderwijs. In de hierna vol-
gende paragrafen wordt aangegeven op welke wijze wij invulling geven aan deze wettelijke eisen. 
 
3.2.1.  Doorlopende leerlijn (OP1) 
Artikel 8 lid 1 van de wpo geeft aan: Het onderwijs wordt zodanig ingericht, dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang 
in de ontwikkeling van de leerlingen.  
 
In de groepen 1-2 leggen we de nadruk op een veelzijdige ontwikkeling. Naast het spel nemen ook 
voorbereidende lees-, taal- en rekenactiviteiten een belangrijk deel van het programma in. Vooral 
de ontluikende geletterdheid (het ontstaan van belangstelling voor letters en lezen) heeft structu-
rele aandacht. Daarnaast worden er dagelijks taalactiviteiten aangeboden, zoals de uitbreiding 
van de woordenschat, begripsvorming e.d. Vanaf groep 3 gaat de ontluikende geletterdheid over 
in het aanvankelijk lezen. Na het aanvankelijk lezen komt het accent te liggen op het voortgezet 
technisch lezen en begrijpend lezen. De ontluikende gecijferdheid wordt op dezelfde wijze uitge-
bouwd en ook aspecten van wereldoriëntatie worden in groep 1-2 op thematische wijze aangebo-
den en vanaf groep 3 verder opgepakt volgens de methode Blink Wereld.  Vanaf groep 1 worden 
alle kinderen in hun ontwikkeling gevolgd, aanvankelijk met het observatie model KIJK 1-2, ge-
volgd door SCOL 3-8 voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kleine kring in groep 1-2 wordt 
vanaf groep 3 verder uitgebouwd in het werken aan de instructietafel bij de (verlengde) instructie. 
Ten aanzien van het stimuleren van de zelfstandigheid, wordt hier al vanaf groep 1 volop aan-
dacht aan besteed. Het zelfstandig werken met een weektaak wordt spelenderwijs ingevoerd in 
groep 1 en uiteindelijk volgens doorgaande lijn uitgebouwd tot en met groep 8. De kinderen krij-
gen in groep 1 een eigen map, waar bladen inzitten met daarop aftekenlijsten voor de verschil-
lende werkjes, zoals miniloco. De werkjes worden door de leerkracht afgestemd op de onderwijs-
behoeften van de leerlingen. De kinderen werken zelfstandig aan deze werkjes.   
 
3.2.2. Burgerschapsonderwijs (OR2) 
Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het 
van belang om haar leerlingen goed voor te bereiden op de eisen die onze samenleving stelt. De 
leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, daar blijft 
het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier 
in het leven staan, waarbij ze respect hebben voor anderen, aan anderen denken en rekening 
houden met elkaars gevoelens. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en 
samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheids-
besef meegeven voor de samenleving.  
 
We willen onze leerlingen voorbereiden op hun zelfstandige deelname aan de maatschappij, met 
respect voor elkaar, voor de democratie, de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. 
We willen de kinderen deze waarden onderwijzen en de waarden onderhouden. Dat doen we 
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door middel van de methode Blink Wereld, waarin sociale integratie en actief burgerschap in 
meerdere thema’s aan bod komt. Daarbij leent de manier waarop de lessen van Blink Wereld zijn 
opgezet (zelfonderzoeken, ontdekken en ontwerpen) zich goed voor het verbinden van actief bur-
gerschap. De leerkrachten krijgen vanuit de methode handvatten aangeboden om burgerschaps-
onderwijs vorm te geven, maar bekijken vooral ook zelf actief hoe zij vanuit de thema’s en vanuit 
de schoolvisie bepaalde onderwerpen kunnen verbinden. 
 
3.2.3.  Ontwikkeling in beeld (OP2) 
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien.   
Het onderwijsproces wordt zo ingericht dat dit mogelijk is, rekening houdend met de verschillen 
tussen de leerlingen. Ten eerste weten de leerkrachten welke onderwijsbehoeften hun leerlingen 
hebben en wat hun niveau is. Ten tweede volgt de leerkracht het ontwikkelproces van de leer-
lingen goed, waar nodig, volgt extra begeleiding. Deze extra begeleiding kan gericht zijn op leer-
lingen die extra hulp of juist extra uitdaging nodig hebben.  
 
Om het ontwikkelproces van onze leerlingen goed te kunnen volgen, maken we gebruik van het 
leerlingvolgsysteem van Cito. Leerlingen met een IV- of een V-score, leerlingen die dalen in pres-
taties en leerlingen met een I+-score komen in aanmerking voor extra begeleiding in of buiten de 
groep. De centrale persoon bij de zorg en begeleiding van de leerlingen is de leerkracht. De intern 
begeleider heeft een coördinerende taak. Ouders worden bij de (extra) begeleiding voor hun kind 
betrokken en, indien nodig, ook externe partners. 
 
Naast het leerlingvolgsysteem van Cito maken we voor het volgen van de sociaal-emotionele ont-
wikkeling van de leerlingen gebruik van KIJK! 1-2 en SCOL voor de groepen 3 t/m 8.  
 

In paragraaf 3.4 wordt uitgebreider ingegaan op onze interne zorgstructuur. 
 
3.2.4.  Onderwijstijd 
Op de Johannesschool besteden we de leertijd effectief, omdat we beseffen dat leertijd een be-
langrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We geven de leerlingen voldoende leertijd 
(planning) om zich het leerstofaanbod eigen te maken. We werken vanuit een lessentabel (zie bij-
lage), een weekoverzicht en een dag voorbereiding. We streven ernaar om alle leerlingen in acht 
jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. Onze afspraken zijn:  

 De leraren bereiden zich schriftelijk voor: programma en tijd(en)  
 De leraren zorgen voor een effectief klassenmanagement (voorkomen verlies leertijd)  
 Op schoolniveau wordt er voldoende onderwijstijd gepland (lessentabel)  
 De leraren beschikken over een expliciet week- en dagrooster  
 De leraren plannen extra tijd voor taal (gelet op de behoeften van onze populatie)  

De leraren variëren de hoeveelheid leertijd afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de groep. 
 
3.2.5.  Anderstaligen (OP1) 
Ongeveer 7 % van de leerlingen van de Johannesschool spreekt thuis een andere taal dan het Ne-
derlands. Deze groep is de afgelopen jaren iets gegroeid en we verwachten dat deze groep de ko-
mende jaren nog wat verder toe zal nemen.  
 
De erkenning van en het positief omgaan met de thuistaal vinden wij van groot belang. We zoe-
ken waar mogelijk de relatie tussen de moedertaal en het Nederlands. Dit vraagt om maatwerk, 
omdat de leerlingen van onze school verschillende talen spreken.   
 

Op school stimuleren we altijd het gebruik van het Nederlands. Het Nederlands is de taal waarin 
we met elkaar (leerkrachten, leerlingen en ouders) kunnen communiceren. Als het Nederlands 
nog niet voldoende wordt beheerst door leerlingen bieden we extra ondersteuning. We maken 
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gebruik van NT-2 lesmaterialen en indien nodig maken we gebruik van tolken, die we via de bibli-
otheek kunnen aanvragen.  
 
3.2.6.  Sponsoring 
De SKOP heeft beleid vastgesteld ten aanzien van sponsoring en werving van gelden. Dit beleid 
geeft de kaders aan waar binnen scholen actief op zoek mogen gaan naar aanvullende financie-
ring. De SKOP staat positief ten opzichte van initiatieven vanuit de scholen om actief extra geld te 
werven in de vorm van subsidies, bijdragen uit fondsen, donaties, bijdragen van ouders en spon-
soring. Uitgangspunt hierbij is dat we open staan voor sponsoring binnen de afgesproken kaders. 
Deze kaders komen overeen met wat in het convenant tussen overheid, verschillende besturen en 
ouderorganisaties is afgesproken. De Johannesschool accepteert de bijdragen van ouders in de 
vorm van materialen of giften, mits daar geen verlangde tegenprestatie tegenover staat.  

 

3.3 Kerndoelen en referentieniveaus (OP1) 
Artikel 9 lid 5 wpo geeft aan: Ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, genoemd in het eerste tot 
en met vierde lid, worden bij algemene maatregel van bestuur kerndoelen vastgesteld.  
En in artikel 9 lid 6: Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijs-
activiteiten als aan het eind van het basisonderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Hierna 
volgt een beschrijving van de leerstofgebieden waarvoor kerndoelen geformuleerd zijn en hoe 
deze op onze school aan de orde komen. 

 

Nederlandse taal:  
Hieronder wordt begrepen:  

Mondeling taalonderwijs  
Schriftelijk taalonderwijs  
Taalbeschouwing waaronder strategieën  

  

Mondeling taalonderwijs  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode Kleuterplein groep 1-2  
 Methode Veilig Leren Lezen kim-versie groep 3  
 Methode Taal Actief groep 4 t/m 8  
 Methode Estafette groep 4  
 Methode Snappet technisch lezen groep 5 t/m 8 

 Leeslink (begrijpend lezen) groep 4 t/m 8  

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn:  
 Kleine kring activiteiten  
 Methodegebonden activiteiten  
 Door middel van de verlengde instructie en gebruik instructietafel  
 Coöperatieve werkvormen 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:  
 Geen  

 Toetsen die hierbij gebruikt worden:  

Groep 1-2  De leerkrachten observeren de kinderen dagelijks tijdens het werken met mate-
rialen en tijdens het spel. De leerkrachten noteren de observaties in KIJK! Twee 
keer per jaar vullen zij de ontwikkelingslijnen van elke leerling in en voegen 
daar registraties in KIJK! aan toe. Vervolgens worden de registraties in KIJK! af-
gesloten en start er een nieuwe periode van observaties. 
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Groep 3 t/m 8  Signaleringstoetsen en kern afsluitende toetsen Veilig Leren Lezen kim-versie 
(groep 3)  
Methode gebonden toetsen groep 4 t/m 8 
Cito: Begrijpend lezen, vanaf eind groep 3 
Cito: DMT  
Cito: AVI  

  

Schriftelijk taalonderwijs  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode Veilig Leren Lezen kim-versie (groep 3)  
 Methode Taal Actief (groep 4 t/m 8)  
 Blink Wereld   

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren:  
 Het directe instructie model, inclusief de inzet van de instructietafel bij de verlengde                
instructie  
 Stelopdrachten  
 Tijdens de opdrachten van Blink Wereld 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:  
 Geen  

Toetsen die hierbij gebruikt worden:  

Groep 3 t/m 8  Signaleringstoetsen en kern afsluitende toetsen Veilig Leren Lezen kim-versie 
(groep 3)  
Methode gebonden toetsen (groep 4 t/m 8)  
Cito: Spelling   

  

Taalbeschouwing waaronder strategieën  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Taal Actief 
 Taal Actief spelling 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren:  
 Het directe instructie model, met inzet van de instructietafel tijdens de verlengde instruc-
tie  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
 Verdere implementatie van het gebruik van de leerlijnen van Snappet 

  

Engelse taal:  
Vanaf groep 1 geven we in alle groepen Engels. We doen dit met behulp van de methode   
Take it Easy. Take it Easy is een lesmethode Engels via het digibord met een doorgaande leerlijn 
vanaf groep 1. De methode biedt de Engelse taal aan door middel van uitnodigende lesstof, wat 
de spontane taalverwerving stimuleert. Door de concentrische opbouw beklijft de lesstof beter en 
breiden de leerlingen hun woordenschat snel uit. In groep 7 en 8 heeft elke unit een afsluitende 
toets. 
  

Rekenen/wiskunde  
Hieronder wordt begrepen:  

Wiskundig inzicht en handelen  
Getallen en bewerkingen  
Meten en meetkunde  
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Wiskundig inzicht en handelen  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode Kleuterplein groep 1-2  
 De lessen en materialen van de methode “Met Sprongen Vooruit” 

 Wereld in Getallen 4  
  

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren:  
 Conform de methode  
 Het directe instructie model, met inzet van de instructietafel tijdens de verlengde instruc-
tie  

  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:  
 Verdere implementatie gebruik leerlijnen van Snappet 

  

 

 Getallen en bewerkingen  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode Kleuterplein groep 1-2  
 Gebruik van de lessen en materialen van Met Sprongen Vooruit 
 Wereld in Getallen 4  

 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren:  
 Conform de methode  
 Het directe instructie model, met inzet instructietafel tijdens de verlengde instructie  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
 Verdere implementatie gebruik leerlijnen van Snappet 

  

  
Meten en meetkunde  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode Kleuterplein groep 1-2  
 Gebruik van de lessen en materialen van Met Sprongen Vooruit 
 Wereld in Getallen 4  

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren:  
 Conform de methode  
 Het directe instructie model, met inzet instructietafel tijdens de verlengde instructie  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren: 
 Verdere implementatie gebruik leerlijnen van Snappet 

 Toetsen die bij bovenstaande onderdelen gebruikt worden:  

Groep 1-2  De leerkrachten observeren de kinderen dagelijks tijdens het werken met mate-
rialen en tijdens het spel. De leerkrachten noteren de observaties in KIJK! Twee 
keer per jaar vullen de leerkrachten de ontwikkelingslijnen voor alle leerlingen 
in en worden de registraties in KIJK! afgesloten en start er een nieuwe periode 
van observaties. 
 
 

Groep 3 t/m 8  Methode gebonden toetsen  
Cito: Rekenen / Wiskunde  
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Oriëntatie op jezelf en de wereld  
Hieronder wordt begrepen:  
  

Mens en samenleving, Natuur en techniek, Ruimte, Tijd  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode Kleuterplein groep 1-2  
 Methode Blink Wereld groep 3-8 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren:  
 Introductie van het thema  
 Onderzoekslessen 
 Eigen onderzoek, presentatie, evaluatie 

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:  
 Implementatie, verdieping en borging van de inzet van de methode Blink Wereld  

  
Kunstzinnige oriëntatie  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 De Cultuurtrein: de E-lijn; dit is een programmaplan dat is geschreven in opdracht van de 
gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp door Bibliotheek Oostland, in samenwer-
king met Kunstgebouw. Doel is te werken aan implementatie, verdieping en borging van cul-
tuureducatie in het basisonderwijs. 

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren, zijn:  
 Conform de methode  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:  
 Verdieping en borging inzet De Cultuurtrein 
 In het schooljaar 2019-2020 volgt een teamlid de opleiding tot ICC-coördinator. De ICC-er 
werkt vanuit de opleiding aan een cultuurbeleidsplan voor de Johannesschool voor de peri-
ode 2019-2023.  

  

 Bewegingsonderwijs  
Hiervoor gebruiken wij de volgende materialen:  

 Methode: Basislessen bewegingsonderwijs deel 1(toestellessen) en 2 (spel) van W. 
van Gelder en H. Stroes.  
 Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs, SLO in samenwerking met 
KVLO  
 Materialen die aanwezig zijn in de sporthal en speelzaal   

De werkwijzen die wij hiervoor hanteren:  
Groep 1-2:  

 Een keer per week een gymles in speellokaal van de groepsleerkracht 
 Een keer per week een gymles in speellokaal van de vakleerkracht 
 Tijdens het buitenspelen  

Groep 3 t/m 8:  
 Twee keer per week vakleerkracht gymnastiek  

De groepen 1 t/m 8 hebben naast de gymlessen jaarlijks een sportdag.  

In de komende schoolplanperiode willen wij de volgende veranderingen realiseren:  
 Geen  
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3.4. Kinderen met extra ondersteuningsbehoeften (OP2) 
Artikel 8 wpo geeft aan: Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het on-
derwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling.  
En verder: De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leer-
lingen die specifieke ondersteuning behoeven.  
 
In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, gren-
zen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onder-
wijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen 
wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het samenwerkingsverband passend onderwijs 
in onze regio. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staat beschreven welke 
ondersteuning alle scholen zelf moeten bieden (basisondersteuning) en voor welke ondersteu-
ning, onder welke voorwaarden, we bij het samenwerkingsverband terecht kunnen. Alvorens we 
hulp van buitenaf inroepen gaan we aan de slag met onze eigen mogelijkheden. We geven hierna 
beknopt weer op welke wijze de structuur op onze school functioneert:   

  
De zorgleerlingen  
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden door de leerkracht gesignaleerd. Extra zorg kan 
zich voordoen op het gebied van leren, de werkhouding, het sociaal emotioneel functioneren of 
de thuissituatie van het kind. De leerkracht neemt toetsen af en observeert de leerling.  
Hiervoor maakt de leerkracht gebruik van:  

 Ontwikkelingslijnen en het observatieschema KIJK! 1-2  

 Sociale competentie observatielijst (SCOL), groep 3 t/m 8  

 Sociale competentie observatielijst (SCOL) leerlingenvragenlijsten groep 6 t/m 8  

 Dyslexieprotocol en dyscalculieprotocol 

 Toetsen van het Cito- leerlingvolgsysteem  

 Methode gebonden toetsen  

 Ondersteuningsprotocol 
 
Zijn er signalen voor extra zorg, dan probeert de leerkracht deze eerst zelf op te lossen. De leer-
kracht stelt het lesprogramma bij en geeft specifieke hulp in de groep aan deze leerling. Verder 
praat hij/zij met de ouders, met collega’s en waar mogelijk met het kind om te komen tot een be-
tere aanpak. Tijdens een groepsbespreking worden de aanpassingen teruggekoppeld aan de in-
tern begeleider. De leerkracht maakt een journaal van de gesprekken in Esis, maakt een didactisch 
groepsoverzicht en verwerkt de onderwijsbehoeften in het overzicht van de 3 aanpakken, zodat 
de hulp goed vastgelegd wordt. Incidenteel wordt er voor zorgleerlingen een individueel hande-
lingsplan opgesteld.  Voor leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement wordt een OPP 
gemaakt en deze wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Om goed zicht te houden op alle zorg-
leerlingen houdt de intern begeleider een overzicht bij waarop deze leerlingen vermeld staan met 
daarbij de specifieke onderwijsbehoeften. 
  
Rol intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen 
Twee keer per jaar heeft de leerkracht een groepsbespreking met de intern begeleider. Vooraf-
gaand aan de groepsbespreking wordt er een groepsbezoek ingepland. De eerste groepsbespre-
kingen van de groepen 1 t/m 8 wordt gehouden aan de hand van het groepsbesprekingsformulier 
en het pedagogisch klimaat wordt besproken. De tweede groepsbespreking van de groepen 1-2 
wordt ook gehouden aan de hand van het groepsbesprekingsformulier. 
 
Tijdens de tweede groepsbespreking van de groepen 3 t/m 8 wordt onder het overzicht van de 
diverse instructiegroepen en het groepsoverzicht besproken. Daarnaast is er aandacht voor de 
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CITO resultaten op groepsniveau en het pedagogisch klimaat. Naar aanleiding van de groepsbe-
spreking kunnen leerlingen besproken worden in het schoolondersteuningsteam.  
 
De intern begeleider gaat twee keer per jaar op interactieve wijze met de overige leerkrachten in 
gesprek over de opbrengsten van de cito’s. We gebruiken daarvoor de schooloverzichten uit Esis 
en de overzichten van Focus PO. Het doel van deze gesprekken is om duidelijk te krijgen waar de 
komende periode de aandachtspunten voor de school liggen op didactisch gebied. 
 
De intern begeleiders van de vijf katholieke scholen in Pijnacker hebben ongeveer vier keer per 
jaar een overleg en tussendoor regelmatig contact. Er worden ervaringen uitgewisseld met be-
trekking tot materialen en methoden voor extra zorg, de contacten met het samenwerkingsver-
band en incidenteel worden externen uitgenodigd om over een specifiek onderwerp informatie te 
verstrekken. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, worden de mogelijkheden van de ei-
gen school uitgebreid.   
 
Het schoolondersteuningsteam (SOT), bestaande uit de intern begeleiders, directie en school-
maatschappelijk werk komt gedurende het schooljaar zes keer bij elkaar om de lopende ontwikke-
lingen met speciale zorg en/of zorgbehoefte van leerlingen te bespreken en op elkaar af te stem-
men. Directie en intern begeleiders hebben wekelijks contact over de lopende zaken. Er wordt 
een overzicht bijgehouden van leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. 
  
Specialisten  
Wij kunnen in situaties waarin dat noodzakelijk of gewenst is gebruik maken van onze school-
maatschappelijk werkster. Daarnaast huren we waar nodig externe expertise in. Zo maken we re-
gelmatig gebruik van medewerkers van Onderwijs Advies, ETO, logopedie, opvoedpoli, kinder-
coach, speltherapeut, e.a.  
 
Welke stappen willen wij komende jaren zetten met betrekking tot de zorg?  
Voor de komende jaren willen we voor de zorgstructuur de volgende activiteiten realiseren:  

 Het werken zonder groepsplannen 

 Het werken met een groepsoverzicht 
 Het werken volgens de Enigma methode:  

o Uitwerken van ambitiekaarten en kwaliteitskaarten  
o Werken met het overzicht van de drie instructie-aanpakken inclusief vermelding 

van doelen/aanpak zorgleerlingen die naast de verlengde instructie meer instruc-
tie nodig hebben  

o Werken met de kennisgevingsformulieren inclusief doelen en evaluatie. 
 Werken met een (doorgaande lijn) voor de plusleerlingen (Acadin) 
 Het actief toepassen van de ideeën vanuit de Orka-lessen  
 Het werken met passende perspectieven (rekenen) 
 Het voortzetten van het twee keer per jaar bespreken van de opbrengsten aan de hand 
van het schooloverzicht uit Esis en de overzichten uit Focus PO. 
 

Passend Onderwijs                                
Op 1 augustus 2014 is de nieuwe wetgeving met betrekking tot passend on-
derwijs van kracht geworden. Onze school maakt deel uit van het samenwer-
kingsverband PPO Delflanden, samen met 80 andere scholen. Deze scholen 
zijn gehuisvest over vier gemeenten: Delft, Lansingerland, Midden-Delfland 
en Pijnacker-Nootdorp. In totaal bestaat het nieuwe samenwerkingsverband 

uit meer dan 20.000 leerlingen. Naast de reguliere basisscholen bestaat het samenwerkingsver-
band uit drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs.  
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De missie van het samenwerkingsverband is om voor ieder kind een passende onderwijsplek aan 
te kunnen bieden. In de praktijk zal dit voor de meeste kinderen het reguliere onderwijs zijn, maar 
waar nodig kan dit ook een speciale lesplaats zijn.  
De wijze waarop wij gezamenlijk aan de slag gaan is in de volgende uitgangspunten beschreven:  

 Het denken in mogelijkheden voor een kind. Niet alleen de vraag wat is er aan de hand 
met een kind (beperkingen), maar meer wat heeft het kind nodig om te komen tot een opti-
male ontwikkeling.  
 Goede, constructieve samenwerking met ouders, scholen en samenwerkingsverband. Om 
voor een kind tot de juiste invulling te kunnen komen, hebben we elkaar nodig.  
 Handelingsgericht werken.  

  
In passend onderwijs komen een aantal onderwijswerkniveaus:  

 Basisondersteuning. De scholen hebben met elkaar afspraken gemaakt over wat iedere 
basisschool moet kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel van de school zijn deze 
afspraken terug te vinden. Dit is een nieuwe manier van samenwerken en betekent dat we de 
komende jaren gezamenlijk deze basisondersteuning verder gaan uitwerken.   
 Soms zal een kind meer nodig hebben dan de basisondersteuning, die de school biedt. 
Het samenwerkingsverband zal bij die kinderen worden betrokken om na te gaan wat deze 
kinderen nodig hebben (arrangement).   

Bij een aantal kinderen zal blijken dat basisondersteuning niet toereikend is.  Mocht blijken dat de 
basisschool niet aan de specifieke onderwijsbehoeften van een kind tegemoet kan komen dan kan 
er een arrangement voor deze leerling samengesteld worden. Mocht een arrangement niet toe-
reikend zijn om aan de onderwijsbehoeften van een leerling te voldoen dan gaan we samen met 
ouders en het samenwerkingsverband zoeken naar de juiste onderwijsplek.   
  
Voor een arrangement of een speciale lesplaats zijn routes beschreven, die gevolgd kunnen wor-
den. Centrale plaats is het schoolondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam van onze 
school zitten Imke Breteler (directeur), Alice van Ruiten en Mijke Deweer (IB) en Mandy de Keijzer 
(schoolmaatschappelijk werk).  
 
3.5. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  
Sinds 1 augustus 1999 zijn basisscholen zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan langdurig 
zieke kinderen. Een uitzondering hierop zijn kinderen die in een academisch ziekenhuis worden 
behandeld. De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kun-
nen nemen is als volgt: 

 Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een ziekenhuis 
wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de intern begeleider 
van de school contact op met de ouders om de situatie door te spreken. 

 De groepsleerkracht(en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en de 
ouders van het zieke kind het besluit wel of geen externe hulp van de schoolbegeleidings-
dienst in te schakelen. 

 De school ontwikkelt in overleg met de ouders een planmatige aanpak. (wel of niet met 
externe begeleiding) 

 De school blijft verantwoordelijk, voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak. Tijdens 
het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats. 

 
3.6. Veiligheid (SK1)  
We vinden het enorm belangrijk dat alle kinderen met veel plezier naar school komen. Dit borgen 
we door enerzijds een preventieve aanpak en anderzijds wanneer het nodig is ook curatief. We 
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monitoren de ervaren veiligheid gedurende het gehele schooljaar middels observaties, kind ge-
sprekken, groepsbesprekingen, oudergesprekken etc.  Daarnaast hebben we verschillende instru-
menten om de ervaren veiligheid te meten en te verantwoorden.   
 

We werken met vertrouwenspersonen en pestcoördinatoren. Zij dragen samen met de directie 
zorg voor een goede uitvoering van ons veiligheidsbeleid.  
 
De veiligheidsrisico’s worden met behulp van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie jaarlijks ge-
controleerd, waarna tekortkomingen worden aangepakt. Ongelukjes, bijvoorbeeld op het school-
plein, worden geregistreerd en besproken in overleg. Indien nodig wordt actie ondernomen.   
Landelijk is er op dit moment veel aandacht voor het herkennen en voorkomen van geweld. Van 
dergelijke situaties is bij ons op school nu nog geen sprake en bijzondere maatregelen zijn dan ook 
niet noodzakelijk. Om te bepalen of daarin een kentering plaatsvindt en specifiek op dit onder-
werp gerichte actie wel nodig is, zullen situaties waarin sprake is van verbaal en fysiek geweld tus-
sen kinderen onderling, tussen kinderen en leraren en tussen ouders en leraren geregistreerd 
worden. Op basis van deze gegevens zullen indien daartoe aanleiding bestaat maatregelen geno-
men worden.   
 
3.7.  Pedagogisch klimaat (SK2) en didactisch handelen (OP3) 
De Johannesschool heeft een veilig pedagogisch klimaat hoog in het vaandel. Er zijn duidelijke ge-
dragsregels vastgesteld vanuit de Orka-lessen, waaraan kinderen en leerkrachten zich houden. 
Verder worden de kinderen aan de hand van de ´schoolregel-poster´ (Ik doe: netjes, aardig, rus-
tig) ervan bewust gemaakt dat we respectvol met elkaar om gaan. Deze afspraken gelden voor 
de hele school en worden regelmatig bij de kinderen onder de aandacht gebracht.  

 
Naast de schoolregel (Ik doe: netjes, aardig, rustig) nemen we preventieve maatregelen: 
1. De leerkracht bespreekt met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de klas. Deze ko-
men het gehele jaar aan de orde, maar worden aan de start van een schooljaar en na de vakanties 
nadrukkelijk besproken. Het onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle 
groepen van de school. Indien daar aanleiding voor is besteed de leerkracht expliciet aandacht 
aan pestgedrag in een groepsgesprek volgens de methodiek van Orka. 
2. Er is een vertrouwenspersoon op de Johannesschool. Zij bezoekt jaarlijks alle groepen en gaat 
geregeld met kinderen in gesprek.  
3. Een schoolmaatschappelijk werkster is actief lid van het ondersteuningsteam.  
4. Twee keer jaar wordt het leerlingvolgsystemen KIJK! en SCOL voor de sociaal- emotionele ont-
wikkeling ingevuld en een relatiediagram van de groep gemaakt.  
 
In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn het vijf sporenbeleid te hanteren. De vijf sporen be-
treffen:  
1. We geven aandacht en bieden steun aan het kind dat gepest wordt; 
2. We geven aandacht en bieden steun aan de kinderen die pesten; 
3. We betrekken de andere leerlingen (omstanders en meelopers) uit de klas bij het vinden van 
oplossingen; 
4. We pakken het pesten in de school als team samen aan; 
5. We betrekken de ouders van het gepeste kind en de pester, daar actief bij.  
Van alle gesprekken met de pester en/of ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze activiteit 
geen oplossing biedt voert de leerkracht een aantal probleemoplossende gesprekken met de leer-
ling waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast proberen 
we de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij het gepeste kind.  
 
We werken op de Johannesschool handelingsgericht (HGW). De schooldoelen en de tussendoelen 
zijn bekend bij de leerkrachten. HGW gaat over het omgaan met verschillen. Het is een werkwijze 
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die beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. 
We verdelen de leerlingen in drie aanpakken te weten: de groep met verlengde instructie (aanpak 
1), de basisgroep (aanpak 2) en de groep met verkorte instructie (aanpak 3). De kinderen worden 
in deze aanpakken ingedeeld op basis van observaties, de methodegebonden toetsen en de CITO 
resultaten. De leerlingen krijgen instructie op het eigen niveau (meer/minder tijd, andere of 
meer/minder oefeningen). De resultaten van de kinderen worden geëvalueerd in Esis in het 
groepsoverzicht.  
 
Voor het handelingsgericht werken gelden zeven uitgangspunten: 
1. De onderwijsbehoeften van een leerling staan centraal. We gaan uit van de onderwijsbehoef-
ten van de leerling op pedagogisch en didactisch gebied.  
2. Wisselwerking en afstemming: We gaan met elkaar in gesprek over de aanpak die bij deze leer-
ling werkt. Hoe is de wisselwerking tussen leerkracht –leerling: wat is goed en wat kan beter wor-
den afgestemd? 
3. De leerkracht doet ertoe: We zijn ervan overtuigd dat de manier en stijl van onderwijzen van 
grote invloed is op het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle 
leerlingen. De leerkracht formuleert zijn of haar eigen ondersteuningsbehoeften. Wat heeft hij of 
zij nodig om deze leerling te kunnen bieden wat het nodig heeft? 
4. Positieve of stimulerende aspecten van leerling, groep, leerkracht, intern begeleider, school en 
ouders zijn van groot belang. We maken gebruik van de stimulerende aspecten en noteren deze in 
het groepsoverzicht. 
5. Samenwerking: Leerkrachten, intern begeleider, ouders, kind en eventueel externe deskundi-
gen (diagnostica) werken constructief samen. 
6. Doelgericht: We formuleren SMART-doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijd) 
voor leren, werkhouding en gedrag. We evalueren deze doelen. 
7. Systematisch en transparant: We werken met een overzichtelijk stappenplan en het is duidelijk 
wie waarvoor verantwoordelijk is.  
 
Bij aanvankelijk- en voortgezet technisch lezen (groep 3) wordt gebruik gemaakt van de groeps-
plannen die een onderdeel zijn van de methode en samengesteld worden naar aanleiding van de 
resultaten van de methode gebonden toetsen. 
 
We werken voor de groepen 1 t/m 8 met ambitiekaarten en kwaliteitskaarten volgens de Enigma 
aanpak. Daarnaast gebruiken we een samenhangend systeem van instrumenten en procedures 
voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. Op basis van een analyse 
van de verzamelde gegevens, bepalen we welke zorg de leerlingen nodig hebben. We voeren de 
ondersteuning planmatig uit. We gaan de effecten van de ondersteuning na (resultaten methode 
gebonden toetsen, methode onafhankelijke toetsen en observaties).  
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4.Personeelsbeleid 
 
4.1 Inleiding 
De kwaliteit van het personeel is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van het onderwijs. 
‘De leraar maakt het verschil’. Vanuit dit belang hecht de SKOP grote waarde aan goed perso-
neelsbeleid.  Basis voor het personeelsbeleid en de CAO PO vormen de afspraken die beschreven 
staan in het personeelsbeleidsplan. Dit beleid geldt voor al het personeel binnen de SKOP. Zorg-
vuldig zijn daarin de belangen van de scholen aan de ene kant en de belangen van de individuele 
personeelsleden aan de andere kant op elkaar afgestemd. Voor het personeelsbeleid op SKOP-
niveau zijn de volgende prioriteiten geformuleerd. 
 
4.2 Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
De gemiddelde leeftijd waarop mensen het mensen het onderwijs verlaten, is de afgelopen jaren 
omhooggegaan. De effecten van de verhoging van de pensioenleeftijd zijn daarop van invloed. 
Meer dan voorheen zullen we in ons personeelsbeleid rekening moeten houden met oudere per-
soneelsleden. Tegelijkertijd wordt ook in andere leeftijdsfasen de druk van de maatschappij ge-
voeld om een veelheid van taken te verrichten. De balans tussen werk en privé blijkt soms moei-
lijk te vinden, terwijl in het onderwijs de druk om goede prestaties te leveren toeneemt.  
Belangrijk zal zijn om de ontwikkelingen t.a.v. leeftijdsbewust personeelsbeleid te volgen en ge-
bruik te maken van beschikbare faciliteiten. 
 
Als instrument om dit onderwerp met individuele personeelsleden te bespreken, gebruiken we 
het functioneringsgesprek, waarin nadrukkelijk het loopbaanperspectief aan de orde gesteld zal 
worden. Binnen de beperkingen van een relatief kleine organisatie, zal het streven zijn om zoveel 
mogelijk maatwerk te bieden met oog voor het persoonlijk belang van het personeelslid in relatie 
met het belang van de school.  

 

4.3 Opleiden in de school 
SKOP kent van oudsher een nauwe samenwerking met de Thomas More Opleidingsschool (TMO). 
De TMO wordt gevormd door zeven basisschoolbesturen in Rotterdam en de regio: Floreo, de 
Groeiling, Laurentiusstichting, RVKO, SIKO, WSKO, SKOP en Thomas More Hogeschool. Al vanaf 
het allereerste convenant in 1998 zijn we gewend om met elkaar samen te werken, samen te ont-
wikkelen en ons samen verantwoordelijk te voelen voor het opleiden van toekomstige leraren. 
Alle SKOP-scholen zijn dan ook ‘opleidingsschool’. Dit betekent dat op alle scholen een ‘schoolop-
leider’ aanwezig is, die de studenten begeleidt én boordeelt. Schoolopleiders dienen dan ook de 
opleiding hiervoor gevolgd te hebben en over de nodige competenties te bezitten om de studen-
ten van de TMO goed en kundig te kunnen begeleiden. Naast de schoolopleiders kennen we bin-
nen de organisatie van de TMO ook per bestuur een bovenschools opleider. De bovenschools op-
leiders vormen met elkaar de Kerngroep binnen de TMO en heeft een verbindende rol in de ont-
wikkeling en het stimuleren en verdiepen van opleiden in de school binnen het eigen bestuur.  

 

4.4 Begeleiding nieuwe leraren 
Vanaf de CAO PO 2014-2015 krijgt iedere startende leerkracht een bijzonder budget van 40 uur 
per jaar. Deze uren kunnen ingezet worden voor het verlichten van de werkdruk en kan in overleg 
met de directeur van de school ingezet worden. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe leerkrach-
ten goed begeleid worden en bieden dan ook intensieve ondersteuning/coaching aan startende 
leraren. Elke beginnende leraar krijgt voor een kortere of langere periode begeleiding/coaching 
van de Opleider in de school. Daarnaast wordt praktische ondersteuning geboden door een men-
tor.  
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4.5 Professionalisering 
De SKOP hecht grote waarde aan deskundigheidsbevordering. Bovenschools wordt een professio-
naliseringsplan opgesteld, waarin jaarlijks diverse scholingsactiviteiten aangeboden worden, mid-
dels de zogenaamde SKOP Academie. Het Leerhuis in het SKOP-kantoor is de ruimte die altijd be-
schikbaar is voor scholing in de breedste zin van het woord. 
Deze scholing richt zich op drie punten: 

 Algemene deskundigheid, die van belang is voor collega’s op meerdere scholen. 

 Specifieke deskundigheid, van belang voor leraren met bepaalde taken, waarbij uitwisse-
ling en samen leren een toegevoegde waarde hebben. Waar mogelijk willen we dit stimu-
leren en faciliteren. 

 Leren van en met elkaar: Op eigen initiatief kunnen leerkrachten netwerkbijeenkomsten 
organiseren, waarbij zij zelf de leiding hebben over de inhoud van deze bijeenkomsten. 

 
Scholing gericht op school specifieke deskundigheid wordt door de scholen georganiseerd. Op de 
Johannesschool wordt jaarlijks bekeken welke scholing we met het gehele team volgen, tijdens 
ingeplande studiedagen en welke scholing leerkrachten op eigen initiatief volgen.  

 

Vormgeving gesprekscyclus 

De afstemming tussen de individuele, persoonlijke en professionele ontwikkeling van de mede-

werker en de ontwikkeling van de school, zoals vastgelegd in het schoolplan en tot uitdrukking ko-

mend in de dagelijkse praktijk, vindt plaats in diverse gesprekken. Binnen de gesprekscyclus ma-

ken we onderscheid in het ontwikkelgesprek en het formele beoordelingsgesprek.  

Klasbezoeken 
Alle leerkrachten bij SKOP krijgen jaarlijks een bezoek in de klas, voor de observatie van een les. 
Bij deze observatie maken we gebruik van de vaardigheidsmeter KAPABLO, waarmee we de ob-
servatie in beeld kunnen brengen. Het verslag van dit bezoek wordt na afloop met de leerkracht 
besproken en meegenomen in de gesprekscyclus. 

 

4.6 Functiedifferentiatie 
Binnen SKOP maken we ruimte voor een evenwichtige verdeling van leraren over verschillende 
functies (L10 en L11). De komende jaren gaan we benutten om een functiehuis neer te zetten met 
daarin de omschrijving van de functies en de bijbehorende waardering hierbij. We denken hierbij 
aan de volgende aspecten: 

 Een grotere deskundigheid op het gebied van de onderwijsontwikkeling. Dus specialismen op 
bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld een reken- of taalspecialisme. 

 Een grotere deskundigheid op het gebied van coaching van collega’s, maar ook studenten.  

 Een grotere deskundigheid op het gebied van coördinerende activiteiten gericht op de totale 
schoolorganisatie. 

Bij alle drie de competenties moet een meerwaarde voor de school zichtbaar zijn.  

 

4.7 Duurzame inzetbaarheid en taakbeleid 
Duurzame inzetbaarheid betekent zoveel als gezond aan het werk blijven vanaf de start van de 
loopbaan tot aan de AOW-leeftijd. De medewerk(st)er weet vaak zelf het beste hoe hij of zij dat 
kan realiseren. Duurzame inzetbaarheid biedt elke medewerk(st)er een basisbudget van 40 uur 
per jaar (naar rato) om te besteden aan dit doel. Startende leraren krijgen een bijzonder budget 
van 40 uur bovenop de 40 uren basisbudget. Oudere medewerk(st)ers vanaf 57 jaar hebben een 
bijzonder budget van 130 uur extra (totaal wordt 170). Oudere medewerkers vanaf 60 jaar kun-
nen vanaf 1 augustus 2019 t/m 1 augustus 2020 gebruik maken van het generatiepact (50% wer-
ken-70% loon en-100% pensioenopbouw). Na deze periode wordt dit beleid geëvalueerd alvorens 
te beslissen of we dit continueren.  
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In het taakbeleid wordt uitgegaan van een normjaartaak van 1659 uur, het maximaal aantal lesge-
bonden taken van 940 uur en in overleg met de PMR het bepalen van de niet lesgebonden activi-
teiten.  
 
Werkdruk leraren basisonderwijs verminderen 
Leraren in het primair onderwijs ervaren regelmatig te hoge werkdruk. Om de werkdruk te ver-
minderen, stelt het kabinet structureel €430 miljoen beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen 
maatregelen nemen, zodat leraren in het primair onderwijs echt verschil in de klas merken.  
Uitgangspunt is dat schoolteams zelf bepalen waar de werkdrukgelden aan worden besteed. De P-
MR heeft instemmingsrecht en het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag. Waar het 
ene schoolteam kiest voor een event manager of meer handen in de klas kiest een ander school-
team voor een vakleerkracht.  
 
Werkverdelingsplan 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt in het PO en dus ook bij SKOP gewerkt met het werkverde-
lingsplan. Dit beleid gaat uit van gesprekken op bestuursniveau, schoolniveau en werknemersni-
veau.  De PGMR moet instemmen met het bestuur formatieplan en de meerjarenbegroting. 
Daarna pas kan de PMR instemmen met het werkverdelingsplan op schoolniveau en wordt met 
elke werknemer afspraken gemaakt over de inzet in het volgende schooljaar. Verder kan het pro-
ces zo worden ingericht zoals het op het eigen bestuur of op de eigen school handig is. Gesprek-
ken over de werkverdeling kunnen in het team worden gestart voor het bestuur formatieplan de-
finitief is. Gesprekken met individuele medewerkers kunnen al worden gevoerd voordat het team-
gesprek wordt gevoerd. Hierin mag elk bestuur en elke school een eigen weg vinden en kan een 
natuurlijk proces worden gevolgd. We zullen in de komende planperiode hier geleidelijk ervaring 
mee op gaan doen en onze weg in vinden.  
 
4.8 Arbo en bedrijfsgezondheidszorg  
Contractafspraken betreffende de bedrijfsgezondheidszorg worden bovenschools georganiseerd. 
De directeur neemt het initiatief voor de monitoring en inventarisatie van te verbeteren arbeids-
omstandigheden en is verantwoordelijk voor de afname van de RI&E. Daarnaast bewaakt hij de 
afspraken rond de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. HRM ondersteunt 
de directeur op verzoek in de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. 
 
4.9 Mobiliteitsbeleid 
Het mobiliteitsbeleidsplan waarborgt, dat leraren vrijwillig een overstap kunnen maken naar een 
andere school binnen de SKOP. In dit plan staat ook beschreven op welke wijze gedwongen mobi-
liteit, bijvoorbeeld vanwege terugloop van formatie, geregeld is. Gedwongen overplaatsing is tot 
nu toe slechts beperkt noodzakelijk geweest. De komende jaren is de verwachting dat dit vaker 
voor zal komen. Om flexibeler in te kunnen spelen op de zich wijzigende omstandigheden zullen 
ook langer zittende personeelsleden nadrukkelijker bevraagd worden op hun eventuele mobili-
teitswensen en bereidheid tot mobiliteit.  

 
4.10 Consequenties voor de meerjarenplanning 
T.a.v. het opleiden in de school: 

 Zorgdragen voor goed opgeleide schoolopleiders op alle SKOP scholen voor coördinatie 
en begeleiding van mentoren en studenten; 

 Creëren van formatieruimte voor schoolopleiders, zodat zij hun werk naar behoren kun-
nen uitvoeren; 

 Faciliteren van de netwerkbijeenkomsten van de schoolopleiders en zorgdragen voor de 
verbinding tussen scholen, schoolopleiders en de TMO; 
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 Het kwaliteitskader, dat in overleg met de directeuren en opleiders wordt ingevuld op de 
agenda zetten en bespreekbaar maken. Blijven we nog steeds ‘opleidingsschool waardig’?  

 

T.a.v. de begeleiding nieuwe leraren: 
Formatieruimte voor begeleiding van nieuwe leraren. Conform de CAO PO vindt jaarlijkse evalua-
tie en bijstelling plaats van het begeleidingsplan en de begeleidingsprocedure.  
 
T.a.v. de duurzame inzetbaarheid en taakbeleid 
Monitoring van een adequate uitvoering van de uren bedoeld voor duurzame inzetbaarheid door 
de leerkrachten. Jaarlijks monitoren van de werkdruk, taakverdeling en taakomvang op alle scho-
len. Zo nodig actie ondernemen om onderdelen van het taakbeleid aan te passen. Generatiepact 
monitoren en evalueren. 
 

T.a.v. het arbobeleid: 
In het schooljaar 2019 – 2020 opstellen van een nieuwe RI&E met bijbehorende plannen van aan-
pak per school. Jaarlijkse evaluatie van het plan van aanpak. 
 

T.a.v. het mobiliteitsbeleid: 
Aanbieden en stimuleren van interne en externe mobiliteit. Daar waar nodig overplaatsingen be-
nutten om werkgelegenheid te kunnen bieden.  
  
T.a.v. de functiedifferentiatie: 
Ontwikkelen van het functiehuis, waarin omschreven staat wanneer er een waardering plaats-
vindt in L10 en L11 en welke functies daarbij horen. 
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5.Kwaliteitszorg 
 

5.1 Inleiding 
Kwaliteitszorg is doen wat je belooft aan leerlingen, ouders en aan elkaar 

Kwaliteitszorg is afspreken en dus ook aanspreken 

Kwaliteitszorg is onderdeel van een professionele cultuur in de school 

 

Kwaliteitsbepaling vindt vooraf plaats door de beschrijving van de visie van de school en de daar-

uit voortvloeiende doelstellingen en concrete uitwerking. Dit is verwoord in dit schoolplan dat in 

een cyclus van vier jaar verschijnt en in de jaarlijks verschijnende schoolgids. 

Achteraf zorgt de school jaarlijks voor een evaluatie van het gevoerde beleid en verwerkt dit sa-

men met de concrete aandachtspunten voor het komend jaar in een jaarverslag. 

De kwaliteit wordt daarnaast bepaald door de afspraken die met betrekking tot de vele aspecten 

van onderwijs gemaakt, vastgelegd en gecontroleerd worden.  
 
5.2 De doelen van onze kwaliteitszorg 
Met onze kwaliteitszorg willen we bereiken dat:  

 Wij als schoolteam regelmatig en op een systematische wijze de resultaten van onze on-

derwijs- en opvoedingsinspanningen vaststellen. 

 Wij als schoolteam de vastgestelde resultaten op een professionele wijze analyseren. 

 Wij als schoolteam uit deze analyse op een professionele wijze gevolgtrekkingen maken 

die leiden tot een planmatige verbetering van ons onderwijs. 

 Wij als schoolteam systematisch verantwoording afleggen aan onszelf, onze ouders, ons 

bestuur en anderen die bij ons onderwijs betrokken zijn. 

Daarnaast verbinden wij kwaliteitszorg nadrukkelijk met competentieontwikkeling bij het perso-

neel.  

 

5.3 Voorwaarden voor onze kwaliteitszorg 
Om onze doelstellingen met betrekking tot de kwaliteitszorg te halen maken we gebruik van de 
zogeheten PDCA-cyclus van Deming. Deze werkwijze stelt ons in staat om op een systematische 
en planmatige manier onze beleidsvoornemens uit te voeren. 
De verbetercyclus bestaat uit vier onderdelen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan : plannen van activiteiten en het stellen van doelen 

Do : uitvoeren van geplande activiteiten 

Check : nagaan en meten in hoeverre de afgesproken doelen zijn gehaald 

Act : analyse van de afwijkingen en het nemen van maatregelen 

   borgen en verbeteren 
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In elk traject wordt deze cyclus doorlopen om tot optimalisatie van het proces te komen en zo het 

resultaat van het traject te maximaliseren. De bedoeling is dat het doorlopen van de cirkel leidt 

tot continue verbetering van de resultaten. De cyclus eindigt derhalve ook niet na één doorloop. 

De cyclus zorgt daarmee voor zowel kwaliteitsborging als kwaliteitsverbetering.  

Deze verbetercyclus passen we toe bij de uitvoering van de beleidsvoornemens. 

 

De directeur is er verantwoordelijk voor dat het kwaliteitszorgsysteem uitgevoerd wordt. Dat be-

tekent verantwoordelijk voor: 

 het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg 

 het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang; 

 het vastleggen en bewaken van teamafspraken; 

 het creëren van draagvlak; 

 het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de leraren; 

 het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het syste-

matisch geven van feedback). 
 
Voor de leerkrachten geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor de 
kwaliteit van het onderwijs op de school als geheel. Dit vanuit de opvatting, dat een professionele 
cultuur voorwaarde voor de ontwikkeling van het onderwijs is.  
Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, 
niet alleen voor de eigen taak, maar voor het onderwijs op de school als totaliteit; bereidheid tot 
reflecteren op eigen handelen. 
 
Onze school maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met 
voor ons onderwijs relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. 
Over de activiteiten, die we in dit kader ontplooien en de effecten, die dat ons inziens oplevert 
leggen we verantwoording af aan de betreffende instanties, ons bestuur en de ouders. 
Het voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 

 

5.4 De inrichting van onze kwaliteitszorg 

Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg maken we onderscheid tussen het bewaken van de kwali-

teit en het verbeteren van de kwaliteit. 

 

5.4.1 Het bewaken van de kwaliteit 

Wij hanteren verscheidene middelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit bewaakt wordt in de 

dagelijkse praktijk: 

 Jaarlijkse evaluatie met het team 

 Jaarlijkse zorgverbredingskalender, waarin opgenomen de planning van de methode onaf-

hankelijke toetsen 

 De methode onafhankelijke toetsen 

 Het leerlingvolgsysteem 

 Leerling- en groepsbesprekingen, waarin “zorgleerlingen” telkens terugkomen 

 Functioneringsgesprekken/ontwikkelingsgerichte gesprekken met de leerkrachten en de 

daaraan gekoppelde klassenbezoeken met nabespreking door de directie 

 Leerling zorg 

 Directeur en intern begeleider functioneren als coach van de leerkrachten, tevens hebben 

zij een controlerende en begeleidende taak t.a.v. klassenorganisatie, klassenmap, toets 

map e.d. 

 Schoolplan, schoolgids, jaarverslag 



Schoolplan 2019 - 2023 
36 

 Nieuwe leerkrachten worden begeleid door de schoolopleider en een collega die als men-

tor fungeert 

 Oudergesprekken 

 Contacten OR en MR 

 Oudertevredenheidsonderzoek 

 Leerlingtevredenheidsonderzoek 

 Personeelstevredenheidsonderzoek 

 
5.4.2. Het verbeteren van de kwaliteit 
Het schoolplan is het richtinggevend document bij de kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken 
we het jaarlijks op te stellen jaarplan om de plannen voor dat schooljaar concreter te omschrijven 
en e.v.t. bij te stellen. Tot slot maken we gebruik van een jaarverslag waarin het betreffende 
schooljaar wordt geëvalueerd.  
Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het sys-
tematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. 

 

5.5 Schoolplancyclus 

Na een periode van vier jaar wordt er een nieuw schoolplan opgesteld. Voorafgaande hieraan 

(voorlaatste jaar) wordt de actuele schoolplan periode geëvalueerd. Daarbij worden de volgende 

instrumenten gebruikt: 

 Jaarverslagen 

 Functionerings- en beoordelingsgesprekken 

 Oudertevredenheidsonderzoek 

 Leerlingtevredenheidsonderzoek 

 Personeelstevredenheidsonderzoek. 

 Sterkte-zwakteanalyse 

 Rapporten inspectie 

Alle gegevens uit deze en hiervoor genoemde acties worden door de directeur geanalyseerd op 

sterke en zwakke punten (SWOT-analyse). Deze wordt gepresenteerd op een studiedag/ vergade-

ring voor het team, waarbij ook informatie verstrekt wordt over relevante ontwikkelingen van dat 

moment en in de nabije toekomst. 

 

Op basis van deze informatie en met gebruik maken van de inzichten en ideeën van de leerkrach-

ten wordt de visie van de school waar nodig geactualiseerd en bijgesteld en worden strategische 

doelen geformuleerd voor de nieuwe schoolplanperiode. 

Deze visie en de daarop gebaseerde strategische doelen vormen de basis voor de verdere invul-

ling van het schoolplan.  

 

Gezien de formele status van dit document wordt dit vastgesteld door MR en bestuur van de 

school. Ouders worden middels de schoolgids op de hoogte gesteld van de hoofdlijnen van beleid, 

zoals dat vastgesteld is in het schoolplan. 

 

5.6 Jaarplancyclus 

De directeur stelt jaarlijks een jaarverslag op voor evaluatie van de beleidsdoelen. Evaluatie van 

de leerresultaten zijn een vast onderdeel van dit verslag. 

De evaluatie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarplan worden nagestreefd, gebeurt aan de 

hand van o.a. de volgende instrumenten: 

 Klassenbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en schooldoelstellingen 

worden gerealiseerd. Daarnaast vinden klassenbezoeken plaats in het kader van het ge-

ven van feedback op het onderwijsgedrag 
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 Functionerings- en beoordelingsgesprekken. 

 Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouderavonden 

 Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen 

 

In de schoolgids en het jaarplan worden de verbeteronderwerpen voor het volgend schooljaar ge-

noemd. In principe zijn dit de onderwerpen zoals genoemd en gepland in het schoolplan maar 

daarnaast vindt ook een bijstelling plaats n.a.v. evaluaties en recente ontwikkelingen.  
 

Tot slot 
We hebben onze plannen voor de komende vier jaar uiteengezet. Met het team hebben we deze 
plannen besproken en aan onszelf en elkaar de vraag gesteld: ‘Gaan we ervoor?’ ‘Ja!’ was het ant-
woord. We gaan ervoor! 
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